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 مقدمه

هاي دو قدرت ایـران  فارغ از تحوالت و به دور از نزاع، حجاز در قلب عربستان ،در شبانگاه ظهور اسالم
هـاي زمـان   هـا و بـاور  اي و سنتعشیره، اياي قبیلههبر اساس نظام، رغم نداشتن دولتی فراگیربه، و روم

خواه قبایل به حیات خویش ادامـه  ردگان مستبد و خودکتحت سلطه و فرمان شیوخ و سر، مکجاهلی حا
 داد.می

هـاي مختلـف بـر اسـاس عصـبیت و      نامـه بنـدي و ایجـاد پیمـان   دسته، ش میان قبایلکشمکتنش و 
، پرسـتی و خرافـه  كشـر ، چپاول، غارت، قتل، خوي بدوي خلق و، ايهاي شخصی و عشیرهحسابگري

هـاي ایـن   تـوان از جملـه ویژگـی   دانشی و... را میبی، جهالت و نادانی، ردن نوزادان دخترکزنده به گور 
  نشینان عصر جاهلی دانست.بادیه

، عبـه کبـت در خانـه    360سـیادت داشـتند و بـیش از    ، هکّم، ز حجازکبزرگان و اشراف قریش در مر
اي دوران طایفـه ، ايهـاي قبیلـه  ز عصـبیت که مرکقرار داشت. این شهر  تاپرستیکگانه مظهر توحید و یی

؛ شـمولی گردیـد  یگانه آیین الهی جهان، م نخستین پایگاه ظهور و انتشار اسالم610در سال ، جاهلیت بود
خ بـه بشـر اهـدا    ترین فرهنگ و تمـدن را در طـول تـاری   ترین و درخشانه بزرگکدین متین و استواري 

از جانـب خـداي عزیـز    ، در چنـین محیطـی در حـرم امـن الهـی      حضرت محمـد ، نموده است. آري
اي قبیلـه ، اجتماعی، سیاسی، و دگرگون ساختن نظام فرهنگی لیه اعصارکمأموریت هدایت بشریت را در 

نقـش مهمـی در    اجتماعی حاکم بر این سرزمین، البته نظام سیاسی و اقتصادي مرسوم را برعهده گرفت.
هاي تاریخ صدر اسالم ایفا کرد که بسط و شرح آنها از حوصله این نوشـته بیـرون اسـت و    فراز و نشیب
  نماید که محققان و مورخان آن را بررسی کنند.ضروري می

از اعتبـار  ، هاي قریش و دیگر قبایل عـرب عامر در میان خاندانفرضیه مقاله این است که خاندان بنی
آمیـز  جویانه و عنـاد یکی مقابله ستیزه؛ و دو رویکرد متفاوت و متضاد به اسالم داشتندمند بوده ی بهرهباالی

شـد و تـا   متعصب و خودخواه عامري نشان داده مـی  متنفذ، ولی، كه از سوي اشراف و سرکردگان اندک
ین کـ از آن تم، آوردهورزیدند و پس از فتح مکه ناگزیر اسالم واپسین لحظات ممکن با اسالم دشمنی می

حقیقـت آن  ، محض طلوع خورشـید اسـالم  نمودند. دیگري واکنش عموم و اکثریت مردم این قبیله که به
  وشش کردند.کبدان ایمان آورده و تا پایان عمر نیز عاشقانه در راه اعتالي آن ، را دریافته

  . نسب۱
بودنـد. نسـب ایـن خانـدان بـه       قـریش اهمیت و متنفذ در میـان  با ولی بسیار، اي کوچکعشیره عامربنی
، اسـامه بنـو  پـدر و رئـیس چهـار عشـیره    ، خـود  يلُـؤَ رسـد.  می اخدجد هشتم رسول ، بن غالبيلُؤَ
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و  حسـل هـاي  خـود صـاحب دو فرزنـد پسـر بـه نـام       ۀنوبنیز به عامربود.  بنوکعبو  عامربنو، خزیمهبنو
، حـزم ابـن ( تقسـیم گردیـد   معـیص بنیو  سلحبنیبه دو شاخه  عامربنیشد و به همین علت نیز  معیص
ه از وي کـ انـد  نیز دانسته عویصرا صاحب پسر سومی به نام  عامربرخی منابع  ).171- 167 ، صم1960

البته نام و نشانی از ایـن فرزنـد سـوم در    ). 302 ص، 1 ج، 1367، یعقوبی( فرزندي به جاي نمانده است
  .شناسی یافت نشدهاي نسبکدام از کتابهیچ

  . آشنايي با علم و دانش۲
آگـاهی چنـدانی   ، ها رایـج و متـداول بـود   هایی که در سایر سرزمینعموماً عرب جاهلی از وجود دانش

چه رسد به اینکه بتواند بعضی از آنها را کسب کرده و به کار بنـدد. تنهـا شـعر بـود کـه تحـت       ، نداشت
سـبب  ابل توجـه داشـته و افـراد زیـادي بـه     عنوان شعر دوران جاهلی در میان این قوم رواج و شهرتی ق

  ).416 ص، 3ج، 1369، زیدان( کردندمهارت خود در سرودن شعر آن بر دیگران فخر و مباهات می
... نیز رواج داشته و بیشتر کاهنان و متولیـان  گویی وپیش، فنونی همچون کهانت، البته در این سرزمین

ورزیدند. فنونی از قبیل جـادوگري نیـز در   ا مبادرت میهمسیحی بدان ها و برخی راهبان یهودي ودهکبت
دارانی داشت. اما اشخاصی که قادر به خواندن و نوشتن باشند در میان عـرب جـاهلی   آن سرزمین طرف

تنهـا   عـامر بنـی شـناختند. از میـان   خـوبی مـی  اي که این افراد را همه بهگونهبه، شمار بوداندك و انگشت
و درخانـدان  ) 453 ص، همـان ( قادر به خواندن و نوشتن بـوده  العزين عبدبحویطبو  بن عمروحاطب

صراحت نام برده نشده است. البتـه احتمـال دارد کـه افـراد دیگـري ماننـد       از شخص دیگري به عامربنی
 که به خطیب قریش ملقب بود و در صلح حدیبیه به نمایندگی قریش نزد رسول خـدا  بن عمروسهیل

م یمامـه بـرد نیـز سـواد     کحـا ، بن علـی ةهوذرا نزد  پیغمبر اکرم ۀکه نامعمرو  بنطسلیآمد و برادرش 
  ).531 ص، 1ج، تابی، بالذري( خواندن و نوشتن داشتند

  . محل سكونت۳
هاي قریش در میان مردم مکه سکونت داشـتند. ایشـان در مشـرق محلـه     نیز همانند سایر شاخه عامربنی
نزدیـک شـعب   ، قبـیس در جـوار کـوه ابـو   ، گروه نخسـت : زیستندو بخش میباالي مکه در د، هاشمبنی
 عـامر بنـی ساکن بودند و شاید به همین علت باشد که بعضی منابع این شعب را با عنوان شعب  طالبابی

ـ ، هـاي ایـن گـروه در کنـار سـوق اللیـل      خانـه ). 307 ص، 1ج، 1367، یعقوبی( اندنیز ذکر کرده  ۀاز خان
، یافت. منازل گروه دوم در کنـار مسـعی  امتداد می صیفیابنشد و تا خانه آغاز می لبالمطبن عبدحارث

ادامه پیـدا   اُحیحهابنمسکونی شد و به طرف باالي وادي تا منزل شروع می المطلببن عبدعباساز خانه 
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 قـرار داشـت   شـم هابنی کدر شرق مسعی و در حوالی مروه و نزدی عامربنیهاي سان خانهبدینکرد. می
  ).514و 497 ص، 1368، ازرقی(

  . جمعيت۴
تعـالی و دوام و  ، رشـد ، منظور بررسی و نقـد چگـونگی تشـکیل   ترین عوامل بهترین و مؤثریکی از مهم

شناخت و اطالعات اولیـه در خصـوص تعـداد و    ، در جوامع بدويویژه به ،قدرتمندي هر نظام اجتماعی
  نسانی آن نظام است.ندگی جمعیت اکیب و پراکچگونگی تر
 ،ر نشـده اسـت. بنـابراین   کـ کدام از منابع تـاریخی ذ در هیچ در زمان رسول خدا عامربنیجمعیت 

نـاگزیر بایـد ابتـدا نـام و     اند، کردهمی براي به دست آوردن تعداد تقریبی افرادي که در این عشیره زندگی
هـاي مهـم ماننـد    ها و دیگر رویـداد هها, سریمشخصات مردان عامري را که در هجرت به حبشه و غزوه

سپس براي هرکدام بـا در  ، آوري کردهجمع، در مدینه شرکت داشته و در منابع از ایشان یاد شده، حدیبیه
اي شش نفره در نظر گرفت تا بتوان از حاصـل جمـع   خانواده، نظر گرفتن شواهد و مقتضیات آن روزگار

  ه را در صدر اسالم تخمین زد.جمعیت تقریبی این عشیر، هاي مفروضخانواده
). 362 ص، 2ج، 1383، هشـام ابـن ( یازده نفر عامري همراه دیگر مسلمانان به حبشه هجـرت کردنـد  

در غزوه بدر نیز یازده نفر از افراد این عشیره در جبهه اسالم جانفشانی نمودند کـه شـش تـن از آنهـا در     
در مقابـل   عـامر بنـی چندین نفر از مشرکان در همین جنگ ). همان( هجرت به حبشه نیز شرکت داشتند

هیل تـوان بـه   مـی  ترین ایشانآرایی نموده و با مسلمانان جنگیدند که از شاخصلشکر اسالم صف بـن  سـ
در ، ه سـه نفـر نخسـت   کـ اشـاره کـرد    بن عبـدود عمروو  العزيبن عبدحویطَب، بن حفصمکرَز، عمرو

ه در کـ ان معـروف عـامري بـود    کنیز از دیگـر مشـر   سرحبن ابیبن سعدعبد اهللا. حدیبیه نیز نقش داشتند
  حال ایشان خواهیم پرداخت.اي از شرحجاي خود به بیان خالصه

متمرکـز نـام   پراکنـده و غیر طـور  بـه  تـوان مـی  نامه نیـز فهرست و شجره، نسبهاي با دقت در کتاب
کـه   ةبـن ارطـا  بسـر ان سرشناس دیگري همچون ُرد. البته عامریککم دوازده نفر عامري را استخراج دست

 ومـت امـام علـی   کعلیـه ح  معاویـه هاي ها و غائلهآمده و در فتنهسرسخت درهایی ها جزء عثمانیبعد
شتار سی هزار نفـر از شـیعیان   کاي همچون دهندهآور و تکانو فجایع شرمها مشارکت کرده و به جنایت

  ).26 ص، 2ج، 1374 ،مسعودي( اندوجود داشته، دست زد
را هنگام ظهور اسـالم بـیش از سـی نفـر      عامربنیتعداد مردان ، خاطرتوان با اطمینانمی، ترتیببدین

اقتصادي و فرهنگی عـرب جـاهلی در آن   ، اجتماعی، اعالم نمود و با توجه به وضعیت و شرایط سیاسی
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عـامر را  جمعیت خاندان بنی، در نتیجهاي شش نفره در نظر گرفت و براي هریک از آنها خانواده، روزگار
  نفر تخمین زد. 180کم هنگام ظهور اسالم دست

بیـان شـده کـه دو مـورد از آنهـا       عـامر بنیجمعیت بودن قبیله دالیلی در منابع مبنی بر کوچک و کم
  :عبارت است از

اقتصـادي و  ، از حصـر سیاسـی  ، هاي الهیو مسلمانان با اعجاز و امداد اکرم. پس از آنکه رسول 1
حضـرت  ، دو حـامی مهـم خـود    خـدا رسول ، رهایی یافتند طالبابیاجتماعی مشرکان قریش در شعب 

فشار بر مسـلمانان آن  ، را از دست داد. با رحلت این دو حامی راستین اسالم حضرت خدیجهو  ابوطالب
 رسول خـدا نمود. می قابل تحملغیرچنان سخت و مضاعف شد که ادامه زندگی براي ایشان در مکه 

ولـی  ، براي یافتن گشایش و ایجاد موقعیتی نوین بـه طـائف سـفر نمودنـد    ، هاي مقدماتیپس از بررسی
رده و آن کـ اشراف ثقیف و مردم طـائف از هرگونـه همکـاري و مسـاعدت بـا آن حضـرت خـودداري        

ي فـراوان  هـا در ایـن سـفر متحمـل رنـج    کـه   اکرمرو پیامبرازاین حضرت را تنها گذاشته و آزار دادند.
، در ایـن زمـان  . ناچار عزم بازگشت به مکه نمودنـد  اهللارسول .)419 ص، 2ج، 1383، هشامابن( شدند

آن حضـرت  ـ    معتبر طبريربر نقل غی بناـ   روایناز، العاده زیاد شده بودگیري و فشار قریش فوقسخت
حت حمایت او به مکـه وارد شـوند.   اجازه جوار خواستند تا ت، عامربنیترین مرد متنفذ، بن عمروسهیلاز 

، 1364، طبـري ( توانم از شما حمایت کـنم بسیار اندك است و نمی عامربنیعذر آورد که جمعیت  سهیل
آداب  زاده عـرب و که به دور از شأن یـک بـزرگ   سهیلاز این عمل  پیغمبر اکرم). 890ـ886 ص، 3ج
دل نگرفتند و پس از فتح مکه و جنگ حنـین او را   اي از او بهناراحت نشده و کینه، اي بودرسوم قبیله و

، یعقـوبی ( منتظره خویش نواخته و متحیر و شـرمنده کردنـد  هاي غیرنیز همچون دیگر اشراف با بخشش
  .)427و  420 ص، 1ج، 1367
چند سـال پـیش   ، اي طبیعی که چند و چون آن براي محققان معلوم نیست. گویا بر اثر وقوع حادثه2

بـن  حویطَـب جان خود را از دست داده بودند و  عامربنیحدود پنجاه نفر از مردان  اکرمراز بعثت پیامب
باختگان آن حادثـه  هاي جانوارث زمین، که در آن هنگام تقریباً کمتر از چهل سال سن داشت العزيعبد

  ).311 ، صم1960، دینوري( نامعلوم شد

  . وضعيت اقتصادي۵
ه از راه تجارت و دامداري بود. برخی از بزرگـان  کنیز مانند اهالی م عامربنیآمد و معیشت بیشتر مردم در

هاي تجـاري و بازرگـانی روزگـار    از طریق فعالیت بن عمروسهیلمانند ، و اشراف سرشناس این خاندان
، تـا بـی ، سـعد ابـن ( معروف بازرگانی قریش حضوري فعال داشتندهاي خود را سپري کرده و در کاروان
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و قـریش بـود کـه بـه کـار       عـامر بنینیز از دیگر ثروتمندان مشهور  العزيبن عبدحویطب ).36 ص، 2ج
  .)42 ص، همان( قرده به دست آورده بود ۀوي ثروت فراوانی در سری تجارت اشتغال داشت.

  عامرنفوذ اسالم در ميان بني .۶
انتشار تـدریجی اسـالم و   و پس از اعالم دعوت عمومی و بر اثر  هاي آغازین بعثت رسول اهللادر سال

همچـون  ، بخـش آن هـاي نجـات  العملو دسـتور  آگاهی عموم مردم از ارزش و اهمیت مفاهیم توحیدي
ه بـه ایـن آیـین گرویدنـد. عامریـان      کـ نان مکنیز همانند سـایر سـا   عامربنیتوجهی از گروه قابل، عدالت
و  همراه با رسـول خـدا  ، هامشقت ها ودر سختی، چه در مکه و چه پس از هجرت به مدینه، مسلمان

خالصـانه  ، ... را تحمل نمـوده ها وها و تحریمجنگ، رها و تحقیرهاتمامی فشا، دوشادوش سایر مسلمانان
خون در راه اعتالي اسـالم جانفشـانی    ةبرخی از آنان تا آخرین قطر اسالم و مسلمانان بوده و یار و یاور

 ،که در منابع از آنها یـاد شـده اسـت    عامربنیم تعدادي از مسلمانان وار به بیان ناجا فهرستدر این کردند.
  :پردازیممی

عبـد  ، بـن عمـرو  بن سـهیل جندلابوو اهللا عبد، بن عمروسکرانو بن عمرو سلیط، بن عمروابو حاطَب
 بن عوف مـوالی عمیر، هبن خولسعد، رهمابی بنسبرةابو، بن زمعهمالک، بن مخرمهاهللاعبد، بن اُّم مکتوماهللا
  ).362و  341 ص، 2ج، 1383، هشامابن( بن وهبمعبد و

بضـاعت بـوده و در نخسـتین    مکشایان توجه است که چون اغلب این افراد از عامریان مستضعف و 
از ایشـان اطالعـات   ، هاي ظهور اسالم مسلمان شده و در پی شهرت و کسب نام و نشان نیز نبودندسال

تنهـا نـام چنـد نفـر     ، عامربنیدر میان مسلمانان  دارد.توجهی در منابع و اسناد تاریخی وجود نقابلزیاد و 
مـؤذن و  ، بِـالل شـود کـه وي هماننـد    می از منابع چنین استنباط .استآمده  بن اُم مکتوماهللاعبدآنان مثل 

آن حضـرت بـه سـبب     هر زمان که، طوري که در اغلب مواردبه، بوده اعتماد رسول خداشخص مورد
را جانشین خود براي نمـاز خوانـدن    عبداهللا ،کردندمهمی همچون غزوات ناچار مدینه را ترك می ۀمسئل

منصـب   کـم دوازده مـورد در  دسـت ، مکتـوم ابـن ام روایت شده است که  کردند.می در آن شهر منصوب
  ).205 ص، 4ج، تابی، سعدابن( ره انجام وظیفه کرددر مدینه منو نیابت بر نماز رسول خدا

بـراي   رسـول خـدا   ۀسفیر و حامـل نامـ  ، سهیلبرادر  بن عمروسلیطهمچنین گفته شده است که 
 ،عـامر بنـی از دیگـر مسـلمان مشـهور     ).260 ص، 1ج، همـان ( امیـر یمامـه بـود   ، بـن علـی حنفـی   هوذة

درش او را ه مسـلمان شـد و پـ   کـ باشد. وي پـیش از صـلح حدیبیـه در م   می بن عمروبن سهیلابوجندل
ولـی دوبـاره   ، خـود را بـه مسـلمانان رسـاند     رد وکنامه از زندان فرار رد. وي هنگام انعقاد صلحکزندانی 

ه فرار کـرد و بـه   کاز م، خود زندانی نمود. وي بار دیگر ۀدر خان ه برد وکرد و به مکپدرش او را دستگیر 
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 اي سـرخ پیوسـت و همـراه سیصـد نفـر     نـار دریـ  کعیصدر  ۀه در منطقکاز مسلمانان فراري از م ابوبصیر
زدنـد. پـس از   مـی  رده و امنیت آنان را برهمکهاي تجارتی قریش حمله اروانکه به کمسلمان فراري از م

ه به مدینـه  کها از مردند تا اجازه دهد فراريکتقاضا  مدتی قریش از آنان به ستوه آمد و از رسول خدا
اي از مسـلمانان فـراري بـه    عـده بـا   ابوجنـدل ریش را پذیرفت و منوره بیایند. آن حضرت نیز تقاضاي ق

، بـن عقبـه  موسـی ( ت داشـت کهاي پـس از آن شـر  غزوه ه وکدر فتح م ابوجندلعیص به مدینه آمدند. 
سـرانجام در   ت کـرد و کدر فتوحـات شـام شـر    وي پس از رحلت رسـول خـدا  ). 327 ص، ق1424

مسـلمان   عـامر بنیاي از مردم عده، بدین سان .)45 ص، 7ج ،تابی، سعدابن( طاعون عمواس از دنیا رفت
  توجهی براي پیشرفت اسالم انجام دادند.خدمات شایان شده و

  عامر در جبهه كفر و الحادبني .۷
اجتمـاعی و  ، منظور حفظ و حراسـت از منـافع و قـدرت سیاسـی    اشراف و سرکردگان مشرك عامري به

داري بـه  وفـا «و » هـاي گذشـته  پاسـداري از سـنت  «فریبانـه  هـاي عـوام  در پوشش شـعار ، اقتصادي خود
 ص، 3ج، 1364، طبـري ( ان به مخالفت و مبارزه خویش با اسالم ادامه دادنـد کتا حد ام» اعتقادات نیاکان

بـه  ، کـافر و ملحـد قـریش بودنـد     ،که عموماً از اشراف و سرکردگان مشـرك  عامربنیگروهی از  .)1074
تري از آنها در منابع وجـود دارد.  حال دقیقشرح، ان اعراب جاهلی داشتنده در میکسبب شهرت و ابهتی 

گیـري و اثبـات   پردازیم تا زمینه بـراي نتیجـه  می در اینجا به بررسی خالصه سرگذشت چند تن از ایشان
  :مهیا شود، اي که در مقدمه مطرح شدفرضیه

  عامرهاي برجستة بنيشخصيت
  بن عبد العزّيحويطَب

کـه چنـد سـال     قریش بـود  عامربنیپیشه یکی از اشراف ثروتمند و تاجر حویطب، ر شدکه ذکور طهمان
که بر اثر حادثه نامعلومی کشـته شـده    عامربنیمتعلق به آن دسته از مردان هاي پیش از بعثت وارث زمین

و هـا  اناو داسـت هـاي  ثـروت و دارایـی   ةدربـار  روایـن از ،)311 ص، م1960، دینـوري ( شده بـود ، بودند
ه در سـریه قـرده بـه    کـ اروان تجـارتی قـریش   کـ وي در ، هایی در منابع آمده است. بـراي مثـال  حکایت

 ثـروت فراوانـی اعـم از طـال و نقـره بـه همـراه خـود داشـت         ، به آن حمله شد بن حارثهزیدفرماندهی 
  ).42 ص، 2ج، تابی، سعدابن(

منی بـا اسـالم و مسـلمانان خـودداري     گونه کوشش و تالشی براي ضدیت و دشهمچنین او از هیچ
مشرکان و کفار مکه را براي تهیه اسلحه و وسایل نبرد یـاري نمـود   ، بدر ةاز جمله اینکه در غزو، کردنمی

  ).292 ص، 1ج، تابی، بالذري( و مبلغی نیز براي سایر مخارج جنگ در اختیار ایشان قرار داد



۱۲۶      ۱۳۹۱وسه، پاييز و زمستان دوم، پياپي سيشماره نهم، ال س  

ز بـا دادن طعـام و رسـاندن تـدارکات بـه مکیـان       در اثناي وقایع مربوط به صلح حدیبیه نیـ  حویطب
 .)441و 166 ص، 2ج، 1361، واقــدي( کــردمسـلمانان تحریــک مـی   ایشــان را علیـه اســالم و ، كمشـر 

و دیگـر   سـهیل رغـم نظـر   هم او بـود کـه بـه   ها همچنین وي از گواهان مشرك بر صلح حدیبیه بود. بعد
، بـن حفـص  مکرزو  بن امیهصفوانبین و همراهی با همکاري برخی اشراف کوته، بین قریشاشراف واقع

 بکـر بنـی بـه یـاري   ، ه چهره خود را پوشانده بودندکحالیدر، گیري بردگان و غالمان و ایادي خودکاربا به
ناجوانمردانـه از دم   ،پیمـان بودنـد  هـم  خُزاعه را که با رسول خـدا اد بنیحدود بیست نفر از افر، شتافته

، سـعد ابـن ( دار سـاختند ه صلح حدیبیه را نقض کرده و قلوب مسلمانان را جریحـه نامپیمان، تیغ گذرانده
  ).166 ص، 2ج، تابی

بر همه پیـروز خواهـد    ام که محمدها گفته بود که بعد از صلح حدیبیه ایمان پیدا کردهبار حویطب
با اسالم ادامـه  گري خود همچنان به دشمنی و ستیزه، با این وصف). 364 ص، 1ج، تابی، عسقالنی( شد
  ).598 ص، 2ج، 1361، واقدي( داد

، شصت ساله شده و تمامی امید و آمال خویش را نقش بـر آب یافتـه بـود   ، که در فتح مکه حویطب
گـاه پـس از   آن، هاي عوف مخفی شددر نخلستان، رو نخست، ازاینترس سراسر وجودش را فرا گرفت

). 67 ص، 2ج، 1377، اثیـر ابـن ( رفتن واسـطه قـرار داد  وي را براي امـان گـ  ، را یافته ابوذرچندي جناب 
حضـرت نیـز   . آنناچار اسالم را اختیار کـرد ، شرفیاب شد نزد رسول خدا، پس از امان یافتن حویطب

تـوجهی  به او ترحم کرد و عطایاي قابـل ، وي را بخشید، مختلفی که مرتکب شده بودهاي رغم جنایتبه
  )188 ص، 2ج، تابی، سعدابن( نمود ءي اهداقلوبهم به و مؤلفۀنیز به عنوان 

  بن عمروسهيل
نخستین ظهور اسالم بـه  هاي هاي خویش در سالاو که شش تن از برادران و فرزندانش به اتفاق خانواده

، م1960، دینـوري ( مهاجران به حبشه بودنـد  ةنائل شده و در زمر شمولجهانافتخار تشرف به این آیین 
شد. وي از معـدود  نفوذ قریش قلمداد میو اشراف و سرکردگان ذي عامربنیه بزرگان از جمل ،)248 ص

ذکاوت سرزمین حجاز بود که بـه سـبب توانـایی و تسـلط در فـن سـخنوري و       زیرك و با، سوادافراد با
پیشـه و  مـردي تـاجر   سـهیل ). 303 ص، 1ج، تابی، بالذري( شده بود ب قریش نیز ملقببه خطی، خطابه

او بـه علـت عـداوت و دشـمنی     ). 36 ص، 2ج، تـا بـی ، سـعد ابـن ( ال و مکنت فـراوان بـود  صاحب امو
اموال و امکانـات فراوانـی از خـود را در راه    ، اي که نسبت به اسالم و مسلمانان در دل داشتسرسختانه

). 292 ص، 1ج، تـا بـی ، بـالذري ( ضدیت و دشمنی با این آیین و تحریک مردم علیـه آن صـرف نمـود   
از  هنگامی که رسـول خـدا  ، در سال دهم پس از بعثتبنا بر نقلی، ، ر که پیش از این گفته شدطوهمان
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ازه دهـد تحـت حمایـت او بـه مکـه      خواسـتند اجـ   سـهیل از ، طائف قصد مراجعت به مکـه را داشـتند  
- 886 ص، 3ج، 1364، طبـري ( از همکاري با آن حضـرت امتنـاع ورزیـد   ، ولی او بهانه آورده، گردندباز

وي از نخستین اشراف مکه بود که با مسلمانان جنگید. در منابع تصریح شده که مشـرکان را علیـه    ).890
در جنـگ  ). 292 ص، 1ج، تـا بی، بالذري( کردمی اسالم تحریک نموده و از نظر مالی نیز به ایشان کمک

 ص، 2ج، 1383، هشـام ابـن ( آمدبه اسارت مسلمانان در بن دخشممالکبدر با مسلمانان جنگید و توسط 
لمانان پیـروزي و موفقیـت   بـراي اسـالم و مسـ   ، اسارت او که از جمله متنفذان متمکن قریش بود). 307

روحی و روانی بزرگی به قریش وارد نمـود. بـراي آزادي    ۀضرب، حساب آمد و بالعکسارزشی بهبسیار با
بـه   بـن حفـص  مکـرز ، داشتچهل هزار درهم فدیه تعیین نمودند و چون او مبلغ مزبور را آماده ن سهیل

مبلغ فدیـه را از مکـه فـراهم نمـوده و بـه       سهیلجاي او در حبس و اسارت مسلمانان باقی ماند تا اینکه 
  ).18 ص، 2ج، تابی، سعدابن( مدینه فرستاد

نقشـی اسـت   ، سازدمی یکی از اقدامات مهم او که شدت دشمنی و عناد وي را با اسالم بیشتر نمایان
قابـل  و نفـوذ غیر  سـهیل فـرد  بهموقعیت و جایگاه منحصـر ، این نقش خطیر: یه ایفا کردکه در صلح حدیب

کـه بـه    سـهیل دهـد.  و اطمینان و اعتماد متقابل میان ایشان را نشان می، انکار وي را در میان سران قریش
: فرمودنـد  رسـول خـدا  ، چون از دور نمایان گردید، نمایندگی از قریش به سوي مسلمانان رهسپار شد

هنگـامی کـه مـتن قـرارداد     ). 1122 ص، 3ج، 1364، طبري( »انده این مرد را فرستادهکخواهند صلح می«
مخالفـت   وي با نوشته شدن جمـالت بسـم اهللا الـرحمن الـرحیم و محمـد رسـول اهللا      ، شدتنظیم می

رو رسـول  ایـن از» کـار نبـود.   اگر ما این جمالت را قبول داشتیم کـه دیگـر مشـکلی در   «: گفت، ورزیده
در سـطر   سـهیل با نوشتن عبارت بسمک اللهم در باالي عهدنامه موافقت کردند. بـر اثـر اصـرار     خدا

بـر آن موافقـت    بـن عمـرو  سـهیل اهللا و بـن عبـد  این پیمان صلحی است که محمـد «: نوشته شد، نخست
  )1128- 1116 ص، همان( »اندکرده

ابلـه و جنـگ بـا    ه ادامه یافت و قریش را بـه مق جویی و دشمنی وي با اسالم تا هنگامه فتح مکستیزه
ندکی بودند کـه در مقابـل سـپاه    تنها گروه ا، خواند و خود با همراهی برخی از مشرکانمسلمانان فاتح فرا

  ).1186 ص، 3ج، 1364، طبري( زبونانه مقاومت نمودند، ستیز و مظفر اسالمکفر
وي  ه سراسر وجود سـهیل را فـرا گرفـت.   سابقترس و وحشتی بی، در پی استیالي مسلمانان بر مکه

به شـفاعت نـزد   ، بود را که از یاران رسول خدا اهللاعبدخویش پنهان شد و پسرش  ۀبه سرعت در خان
زده تشـبیه نمـوده کـه در    حیـران و مـاتم  ، آن حضرت فرستاد. شاعري این حالت او را به پیرزنـی زبـون  

وي پـس از آنکـه از امـان یـافتن خـود      ). 455 ص، 2ج، 1368، ازرقـی ( انـد پستوي خانه پنهانش کـرده 
 ولی از اسالم آوردن امتناع ورزیـد. ، شتافت در عین ناباوري فوراً نزد رسول خدا، اطمینان حاصل کرد
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: فرمودنـد  سـهیل  ةدربـار  رد. رسـول خـدا  کـ مسـلمانان را همراهـی   ، حنین در حالت شـرك  ةدر غزو
یشی کـه مـدعی پیـروي از آن    کداند می خوبیاو به؛ اسدگونه نیست که اسالم را نشنشخصی مانند او آن

  .)647 ص، 2ج، 1361، واقدي( است برایش هیچ منفعتی ندارد
، داشـت میه او را از مسلمان شدن بـاز کاي لهگونه استنباط کرد که تنها مسئنشاید بتوان از رفتار او ای

کـه از دیربـاز در دل و جـان ایـن     بینی دوران جاهلیت بـود  تعصب و خودبزرگ ،نخوت ،طلبیاهمان دنی
همچنـان امیـدوار بـود کـه مسـلمانان در ایـن       ، تا پیش از جنگ حنین سهیل گونه افراد ریشه دوانده بود.

ولـی بـا   ، جایگاه و موقعیت اشرافی پیشین خویش را باز یابد جنگ شکست بخورند تا وي بتواند مجدداً
 که توان مقابله و معارضه با اسالم را داشته باشـد.  پیروزي مسلمانان دریافت که دیگر هیچ نیرویی نیست

، 7ج ؛453 ص، 5ج، تـا بـی ، سـعد ابن( رسیده و مسلمان شد در جعرانه به حضور رسول خدا، براینبنا
هـاي  و نگـاه هـا  از رفتـار ، مـدارا نمـوده   سـهیل حضرت نیز از مسلمانان خواسـتند کـه بـا    آن). 404 ص

تعداد یکصد شـتر بـه عنـوان    ، س او را مورد لطف و احسان قرار دادهسپ، آمیز به وي اجتناب کنندتحقیر
 ،بـن اسـید  عتـاب ه بـه  کوي پس از فتح م ).720 ص، 3ج، 1361، واقدي( قلوبهم به وي بخشیدند مؤلفۀ

  کرد.می آوري صدقات کمکدر جمع ه و عامل رسول خداکاستاندار م
نشینی آن حضرت متشنج و بحرانی شد جا ۀسبب مسئلاوضاع مدینه به پس از رحلت رسول خدا

سـپس بـر اثـر بـروز اخـتالف در میانشـان و فشـار و        ، ردهکرا نامزد خالفت  بادهعبن سعدو انصار ابتدا 
امـا طـولی   ، بیعـت کردنـد   رکابـوب برداشته و بـا   دست از حمایت امام علی، رکابوبات هواداران کتحری

کـه از زمـان    سـهیل ). 1330 ص، 4ج، 1364، طبـري ( هـا کنـاره گرفتنـد   از کـار ، ه پشیمان شدهکشید کن
بعضـی از اشـراف سـابق    ، پرورانیـد مـی  کینـه ایشـان را در دل  ، اسارت خود به دست آنان در جنگ بدر

را کـه تعـدادي از یـاران و اقوامشـان بـه       خالدبن ولیدو  بن هشامحارث، جهلابیبن مۀعکرقریش مانند 
لیـف  کبـه انصـار ت  ، را با خود همراه ساخته، ان آسیب دیده بودندآن ۀوسیلدست انصار کشته شده و یا به

اري کننـد. سـپس   کـ تجدید بیعـت و هم  ابوبکربرداشته و با  کرد که باید دست از همراهی با امام علی
  :رد و چنین گفتکقریش را علیه آنها تحریک 

ـ ، آنان را به تجدید بیعت فرا خوانید، اي گروه قریش و اگـر  ، ا تـأمین شـده اسـت   چنانچه پذیرفتند نظر م
بن زبیر( نپذیرفتند با ایشان بجنگید که به خدا سوگند امیدوارم خداوند شما را بر آنان چیره و پیروز گرداند

  ).583 ، ص1972، ارکب
در مجبـور   سهیل، برایندهد. بنانشان می بخش پایانی سخنان او دشمنی و عداوت شدید وي را با انصار

اي داشـت.  ننـده کنقـش تعیـین   رکابوبر ماندن به عهد و بیعت خویش در خصوص نمودن انصار به وفادا
همچـون  ؛ اول ۀهاي رِده و تحریک اهالی و اشراف مکه بـه نفـع خلیفـ   وي از این زمان به بعد نیز در نبرد

  ).142 ص، 1ج، ق1405، ذهبی( کردآفرینی میدست و ماهر نقشگري چیرهبازي
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روي به جانـب شـام نمـود و در بسـیاري از      رکابوبهجري به فرمان  در سال سیزدهم سهیلسرانجام 
مشـارکت داشـت. وي هرگـز بـه مکـه بـاز       ، فتوحاتی که توسط مسلمانان در آن سامان صورت پذیرفت

، 5ج، تـا بـی ، سعدابن( عمواس شام درگذشت خره در سال هجدهم بر اثر ابتال به طاعون درو باال نگشت
المقـدس. در سـال   اي است از فلسطین واقع در شش میلی بیتواس ناحیهعم ).404 ص، 7ج؛ 453 ص
بـه سـال   ، ه در بالد شـام رخ داد کاي سابقهار بیکگرانی و احت، سالیکخش، سبب بروز قحطیه بهکق 18

ردگان سـپاه  که طـی آن بسـیاري از سـر   کرماده نیز شهرت یافت. طاعون عمواس از این منطقه آغاز شد 
  ).36 ص، 2ج، 1367، یعقوبی( نفر از مردم تلف شدند 25000اسالم به همراه 

  سرحبن ابي بن سعداهللاعبد
 انـد رد و اسـالم آورد. منـابع او را کاتـب وحـی دانسـته     کـ منوره هجـرت   ۀه به مدینکوي پیش از فتح م

، گونه فضـیلت تواند هیچتنهایی نمیالبته موصوف بودن به این صفت به). 419 ص، 1ج، 1367، یعقوبی(
یـابیم کـه ایـن سـمت را     مـی  امتیاز و برتریی براي کسی به ارمغان آورد. افراد فراوانی را در صدر اسـالم 

بعدي برخی از ایشان موجب تنفر جامعه اسالمی و قاطبـه مسـلمانان از آنـان    هاي ولی عملکرد، اندداشته
  شد.

ان بـه زنـدگانی   کهمراه مشر ورد که فرار کسپس مرتد شد و به م، وتاهی در مدینه بودکمدت  عبداهللا
اسـالم از دسـت داد و مجـدداً در     ترتیب جایگاه اجتماعی خویش را دربدین سرحابن ابی خود ادامه داد.

سـعی کـرد بـه اسـالم     ، آمد. وي در مکه با سخنان زهرآلود خویشخورده اسالم درخدمت دشمنان قسم
حتی تا زمان حاضـر نیـز بهانـه را    ، ف قرآناظهارات خصمانه وي در مورد تحری). همان( ضربه وارد کند

  آگاه قرار داده است.ورز یا ناانصاف و غرضدر دست برخی از مستشرقان بی
 م قـتلش را صـادر کردنـد   کـ در فتح مکه خون وي را هـدر دانسـته و ح   رسول خداه کپس از آن

رد کـ وسـاطت   ول اکـرم نیز نزد رس عثمانپناهنده شد. ، اش بودکه برادر رضاعی عثمانبه  وي) همان(
  ).85 ص، 2ج، 1361، واقدي( و آن حضرت او را بخشیدند

االختیـار آن  رتبه استانداري مصر رسید و زمامـدار تـام  به مقام عالی عثماندر روزگار خالفت  عبداهللا
هـا  او باعث شـورش مصـري   ۀگرچه رفتار ظالمان ،)2098و  2095 ص، 5ج، 1364، طبري( سرزمین شد
، عسـقالنی ( ق در عسقالن از دنیـا رفـت  36سرانجام در سال  عبداهللا انجامید. عثمانبه قتل  شد که نهایتاً

  .)317 ص، 2ج، تابی
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 بن عبدوّدعمرو

جـویی و مبـارزه   بـه سـتیزه  ، ترین جنگجویان سرزمین حجاز بـود کـه تـا پایـان عمـر     وي یکی از شجاع
هـیچ نـام و نشـانی از او در اسـناد و منـابع      ، سرسختانه خویش با اسالم ادامه داد. تا پیش از جنـگ بـدر  

و دو نفـر از  ) 958 ص، 3ج، 1364، طبـري ( وي در این غزوه بـا مسـلمانان جنگیـد    تاریخی یافت نشد.
را به شهادت رساند. وي به سـبب زخـم    بن خیثمهسعدو  وقاصبن ابیعمیرهاي مهاجران مسلمان به نام

رو بسـیار خشـمگین و ناراحـت    ایـن از ه احد شرکت کندو جراحتی که در بدن داشت نتوانست در غرو
  ).142 ص، 1ج، 1361، واقدي( بود

ار خنـدق  کـ در پی نبرد وي با حضرت علـی ، را در تاریخ ثبت کرده عمرواي که نام ترین واقعهمهم
پـس از   رسـول خـدا  ، نمودمی انداماست. در جنگ احزاب که تمامی کفر در برابر تمامی اسالم عرض

آن شـهر را در  ، با احداث خندقی گرداگرد مدینـه ، سلمان فارسیبر اساس پیشنهاد ، با مسلمانانمشورت 
دچـار  ، سپاه عظیم قریش مستحکم نمودند. قریش با مشاهده خنـدق و آرایـش سـپاه اسـالم     ۀبرابر هجم

از تمهیدات بسیاري بـراي عبـور   ، بهت و حیرت شده و طی پانزده روزي که شهر را در محاصره داشتند
 ۀتکلیفـی کاسـ  سـرانجام مانـد. احـزاب کـه از بـال     وشش آنان عقیم و بیک ۀولی هم، خندق به کار بستند

چند تن از شجاعان و دالوران قریش بـه سـرکردگی    ابوسفیانرو به دستور ایناز ،صبرشان لبریز شده بود
، شـت انداختـه  مسـلمانان را بـه وح  ، مأمور شدند که به هر شکل ممکـن از خنـدق عبـور نمـوده     عمرو
بـا  ، انـد آوري او را با چندین نفر برابر شـمرده که توان و قدرت جنگ عمروچشمی از ایشان بگیرند. زهر

بـا صـداي رعدآسـاي خـویش شـروع بـه       ، هر مشقتی که بود به اتفاق همرزمانش از خندق عبور کـرده 
ر جمعیت شما فریـاد زدم و  از بس که بر س«: گفتمی طلبی نمود. او با فریاد بلندياوردخوانی و همرجز

  ).همان( »صدایم گرفت، از میان شما مبارز و هماورد طلبیدم
اي کـه  و نیـز سـابقه  ، طلبـی او خـوانی و مبـارز  ها و رجـز و همراهانش از خندق و نهیب عمروعبور 

چنـان تـرس و وحشـتی در دل و جـان     آن، زدوري او در خاطرشان موج میاباکی و جنگمسلمانان از بی
، مقاومت و مقابله را از ایشـان سـلب کـرد   ، گیريوجود آورد که قدرت هرگونه تصمیمان اسالم بهلشکری

 و خطـر بزرگـی کـه اسـالم را تهدیـد      عمـرو بـراي مبـارزه بـا     رغم دستور رسول خداطوري که بهبه
رسـول  بود که با کسـب اجـازه از    العملی از مسلمانان مشاهده نشد. تنها علیگونه عکسهیچ، نمودمی

شـتافت و   به مقابلـه وي ، منظور حفظ و حراست از کیان اسالممحابا بهبی، همچون شیري غرنده، خدا
 شـاعر بـزرگ   الدین محمد بلخیموالنا جالل). 409 ص، 1ج، 1367، یعقوبی( آوردمردانه او را از پاي در

و انگیـزه ایشـان در    روعمـ در جریان مصاف با  بزرگواري و جوانمردي امام علی؛ قرن هفتم ةآوازو پر
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، مولـوي ( پذیر در مثنوي بـه تصـویر کشـیده اسـت    اي زیبا و دلگونهچگونگی به قتل رساندن وي را به
  ).164 ص، 1376

کلـی از اردوي  طـور  بـه  طلبـی ورداشـکوه و همـ  ، صـالبت ، اقتـدار ، عمروپس از به هالکت رسیدن 
، مجبـور شـدند شـبانه   ، ریـزي نمـود  طرح احزاب مشرك رخت بربست و با تمهیداتی که رسول خدا

  .)411ـ409 ص، 1ج، 1367، یعقوبی( گردندشتابان به مکه باز
گـویی بـه نخسـتین    در پاسخ هاي حضرت علیاین تهور و جانفشانی، شاید اگر بنا بر مشیت الهی

سـول  خـورد. ر مـی  اي دیگـر رقـم  گونهتاریخ اسالم به، افتادتالش دشمن و دیگر وقایع مشابه اتفاق نمی
یوم الخَنٌدق اَفضَـل   ضَربۀُ علی«: باکانه آن حضرت فرمودنددر تمجید و تعریف از این اقدام بی خدا

  ).480 ص، 2ج، 1361، واقدي( »من عبادةِ الثَقَلَین الی یوم القیامۀ

 بن اَخيفبن حفصمكرز

 ورزیـد مسلمانان دشمنی و عنـاد مـی  نیز یکی از اشراف و بزرگان قریش بود که پیوسته با اسالم و  مکرز
حضـرت بـه   ، آمـد  ه به نمایندگی قریش نزد رسول خداکدر صلح حدیبیه هنگامی ). 134 ص، همان(

گو بـا وي  ومسلمانان از گفت ،روایناز، »ار استکبد او مردي«: محض مشاهده وي به مسلمانان فرمودند
به سرپرستی پنجاه نفر پیـاده  ، از انعقاد قراردادقبل  رزکم). 1117 ص، 3ج، 1364، طبري( امتناع ورزیدند

ولی در این عملیـات بـا ناکـامی تمـام     ، افرادي را به اسارت گیرد، مأمور شد تا به مسلمانان شبیخون زده
ه کـ آمدند به اسارت سپاه اسالم در بن مسلمهمحمدخود و گروهی از سربازانش توسط ، شکست خورده

در جریان تدوین قرارداد نیـز از  ). 1120ـ1118 ص، همان( ردندکاد ایشان را بخشیده و آز رسول خدا
  جمله نمایندگان قریش بود.

اش بـا برخـی سـران مشـرك و     همراهی، اي که در منابع تاریخی از او یافت شده استآخرین نشانه
 سـت ه بـوده ا کـ خزاعه پیش از فـتح م ر علیه بنیکبشکن قریش در توطئه و جنگ ناجوانمردانه بنیپیمان

  ).166 ص، 2ج، تابی، سعدابن(
احتمال دارد کـه پـیش   ، نیامده است در هیچ کجا نام او در ردیف مسلمانان و اصحاب رسول خدا

او را در ردیـف   حبـان ابـن پرستی دوران جاهلیـت از دنیـا رفتـه باشـد. تنهـا      از فتح مکه در شرك و بت
  ).453 ص، 3ج، تابی، عسقالنی( داندمسلمانان می

اسـالم و  ، تا حد ممکن به عداوت و خصومت خویش بـا رسـول خـدا    عامربنیسان اشراف بدین
گروهـی از ایشـان   ، گذار نکـرد گونه کوششی براي ضربه زدن به این آیین فرواز هیچ، مسلمانان ادامه داده

  پرستی درگذشتند.و بت كباالجبار و به ظاهر اسالم پذیرفتند و تعدادي نیز در شر، در فتح مکه
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تـوان  مربوط به دل و جان آنهاست و هرگز نمیها ایمان به خدا و باور داشتن ادیان آسمانی در انسان
د. آورنـده واقعـی را از متظـاهر بـه اسـالم تفکیـک کـر       ایمان، از روي ظواهر و بر اساس حدس و گمان

بـی تـازه   نونـات قل کشـف م کصـدد  هرگـز در پذیرفتند و می اسالم آوردن ظاهري افراد را رسول خدا
ه ظـاهراً بـه   کـ  سـرح ابـی  بـن بن سعداهللاعبدمانند  عامربنیآمدند. البته حساب افرادي از نمیمسلمانان بر

واقعـی و طینـت    ةچهـر ، محض به دست آمدن فرصت و فراهم شـدن موقعیـت  ولی به، اسالم گرویدند
چـون سـه بـرادر و    عامریـانی هم ، خویش را آشکار نمودند از دیگران جداسـت. از جانـب دیگـر    كناپا

 كمحض رویـارویی بـا اسـالم و در   به، رغم اشرافیت پدره بهکنیز وجود داشتند  بن عمروسهیلفرزندان 
  خود هدایت شده و از ضاللت و گمراهی نجات یافتند. كمضامین توحیدي آن به سبب فترت پا

ؤثر و نقـش مـ   ه و عصـر رسـول خـدا   کـ حـوادث م  در بسـیاري از وقـایع و   عـامر بنیسان بدین
از  بـن حفـص  مکـرز و  العـزي بـن عبـد  حویطـب ، بن عمروسهیل، اي ایفا نمودند. براي نمونهکنندهتعیین
ترین افراد برجسته این خاندان بودند که در حدیبیه تحت عنـوان نماینـدگی قـریش بـه     ترین و عمدهمهم

ش و سایر مشـرکان  ها از لحاظ اقتصادي نیز قریرسیدند. تعدادي از این شخصیت حضور رسول خدا
شـود و تـأثیر   می ها و عوامل توسعه قدرت شمردهکه ثروت یکی از ابزاریآنجایکردند. ازمی مکه را یاري

از ، ثروتمنـد و زیـرك  ، نفـوذ این خانـدان بـا داشـتن افـراد صـاحب     ، سزایی در روابط سیاسی نیز داردبه
از اموال خود در تقویت سـپاه   عامربنیف توجهی در روند حوادث داشتند. اشرابسیاري جهات تأثیر قابل

  کفر بهره جستند.
ولی همین اشارات نیز محقق را به ایـن  ، دهنداگرچه منابع اطالعات بیشتري را در اختیار ما قرار نمی

الت مـالی و اقتصـادي قـریش را برطـرف     کبسیاري از مسائل و مشـ  عامربنیشود که نتیجه رهنمون می
اي در میــان قــریش و خانـدان مزبــور موقعیــت و جایگـاه ویــژه  ، انــدكرغـم جمعیــت  کردنــد. بــهمـی 

  گذاشتند.میها هاي مکه داشته و تأثیر مستقیمی در بسیاري از رویداددگرگونی

  با اسالم عامرتعامل بني. ۸
طی مدتی کوتاه بدین دعوت لبیک گفتـه و   عامربنیبسیاري از افراد  در پی دعوت عمومی رسول خدا

جنگ و صلح در کنار آن حضرت بوده و صـمیمانه و  ، ها در رنج و آسایشبه بعد در تمامی صحنه از آن
زیـرا در  ، با تمام وجود اسالم را یاري کردند. این مسئله از جهات مختلف قابـل تأمـل و بررسـی اسـت    

اي و عصـبیت قبیلـه   و، اصالت با قبیله و عشـیره و شـیخ بـود نـه بـا افـراد      ، جوامع بدوي دوره جاهلیت
بـدون توجـه بـه نظـام     ، اياي بود. گرایش بیشتر اعضاي یک عشیره بـه عقیـده  کنندهعنصر تعیین، عشیره

انگیـز اسـالم و   بسیار بزرگ و حیـرت هاي موفقیت .دن نبوکمم، اي مرسومهاي قبیلهشیخوخیت و سنت
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د اعجـاز بـود کـه    و در حـ  هاي مـدیریت تبلیغـی رسـول خـدا    ی از شگفتیکپذیرفتن شیوخ قبایل ی
  .ردکآن را فقط در عصر آن حضرت مشاهده  ی ازیهاتوان نمونهمنحصراً می

هـاي اولیـه هجـرت دگرگـون شـد و      هاي سیاسی ـ اجتماعی در همان سال بسیاري از ساختار، آري
موقعیت و جایگاه خود را در میـان عامـه مـردم تـا حـدودي از      ، اي جاهلیتعصبیت و نظام بدوي قبیله

دیگر خویش را ملزم و مجبور بـه اطاعـت از   ، توجهی از اعضاي قبایلاي که گروه قابلگونهبه، اددست د
در همـان   دانستند. به همین علت شاید بتوان گفت که رسـول خـدا  اي خود نمیشیوخ و رهبران قبیله

سـاختار نظـام   ، الهی ۀادوار آغازین بعثت توانست با اعالم رسمی اسالم و ترویج قوانین و احکام جاودان
افتـاده جـاهلی را   فاسد دوره جاهلیت و عصبیت حاکم و مجموعـه عـادات و خرافـات مـنحط و عقـب     

حاصـل نشـد مگـر بـا عنایـات خداونـدي و       هـا  سوي اضمحالل و فروپاشی سوق دهد. ایـن توفیـق  به
 و صـبر و  و همـدلی و اطاعـت محـض از رسـول خـدا      هاي فرهنگی و اخالق رسول خداراهبرد

  پایداري مسلمانان.
تـوجهی پیـدا   رسـوخ و نفـوذ قابـل   ، همانند دیگر بزرگان و اعیان عامربنیالبته اسالم در میان اشراف 

افتخار بـه اجـداد و پیـروي     گرایی وسنت گرایی ونکرد. شاید بتوان علل و عوامل آن را در نتیجه گذشته
زادگـان عـامري   برخی اشـراف ، . از سوي دیگردانست) 22: زخرف( ان و فراوانی مال و اوالدکاز دین نیا

بـا داشـتن   ، ترین دشمن اسـالم ترین و هوشمنداین سرسخت، بن عمروسهیلهمچون برادران و فرزندان 
تـا پـاي جـان در راه تعـالی آن مجاهـدت      ، ردهکـ دعوت اسـالم را اجابـت   ، كخردي آگاه و وجدانی پا

  آور اسالم دانست.توان اعجاز شگفتمی راها نمودند. این تحول اساسی در روح و جان انسان
، اي موجب شـرف و بزرگـی  اي که ثروت و قدرت و عصبیت قبیلهدر جامعه: توان گفتمی، بنابراین

گرایش به اسالم برابر خواهد بود بـا از دسـت دادن تمـام    ، و قدرت اقتصادي مستلزم اقتدار اجتماعی بود
ایــن اشــراف و ســرکردگان هرگــز  هــا.گرياســتثمار و نــابودي تمــامی مظــاهر جــاهلی وهــا موقعیــت

نظـر و  صـرف ، اي که نسـالً بعـد نسـل در اختیـار داشـتند     و امتیازات ظالمانهها وانستند از موقعیتتنمی
، همانند دیگر اشراف و سـرکردگان خودخـواه قـریش    عامربنیپوشی کنند. به همین علت اشرافیت چشم

از پـذیرفتن ظـاهري اسـالم نیـز امتنـاع      ، فتی برایشـان بـاقی نمانـد   رتا هنگام فتح مکه که دیگر راه برون
  ورزیدند.
هاي قریش و سـایر قبایـل عـرب    نیز مانند دیگر خاندان عامربنیتوان چنین نتیجه گرفت که می پس
دو روش  در رویـارویی و مقابلـه بـا اسـالم و رسـول خـدا      ، بر اساس ترکیب جمعیتی خـود ، جاهلی

بزرگان و سرکردگان ثروتمند و مقتـدر و  ، مختص اشراف، روش نخست: کردند مختلف و متضاد اختیار
هـاي  بود. این گروه از طرفی به سبب اینکه خود را مالک و صـاحب اختیـار مطلـق تـوده     عامربنیمتنفذ 
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پذیري ایشان در جهت تثبیت و توسعه موقعیـت خـویش و تـداوم    آگاهی و سلطهاز نا، پنداشتندمردم می
سـبب شناختشـان از اسـالم و    بـه ، و از سـوي دیگـر  ، کردندثروتمندي خود استفاده می ء وکشی سوبهره

جـاري شـدن   ، چون یقین داشتند که در صورت گسترش اسالم بر آن سرزمین و در نتیجه رسول خدا
ظالمانه و موقعیت خـود را  هاي کشیتمامی امتیازات و بهره، دوستانه آنبخش عادالنه و نوعاحکام حیات

از پـذیرش  ، یعنی فتح مکه و در مـواردي حتـی بعـد از آن   ، تا آخرین لحظه ممکن، ز دست خواهند دادا
در جهـت تضـعیف و مبـارزه بـا آن از هـیچ      ، اسالم امتناع ورزیده و به هر شکل که برایشان ممکن بـود 

  کردند.کوششی فروگذار نمی
 و بـن عمـرو  رانکسـ ، بـن عمـرو  یطسـل ، همچون عامربنیرد دوم به بدنه و اکثریت مردم عادي کروی
 همچـون اخـالق و  ، ايهـاي فرهنگـی شایسـته   با راهبـرد  مربوط بود. حضرت محمدبن عمرو عبداهللا
 ۀاولیـ هـاي  موفق شدند در همان سال) 125: نحل( وکمت و اندرز نیکوگوي حسنه و دعوت به حگفت

تـدریج آنهـا   به اسالم جلب و بـه  را عامربنی توجهی از مردم مستضعفهاي شمار قابلدل، بعثت خویش
پرسـتی پدیـد   مند و مشرف به دین اسالم نمایند و انقالب فرهنگی عظیمـی را بـر محـور یگانـه    را عالقه

نوینی به جامعه عرب دهند که تا زمـان حاضـر نیـز طـراوت و      كتحر آورده و گسترش داده و پویایی و
  تازگی خود را حفظ کرده است.

ت فرهنگـی و اجتمـاعی سـبب اتحـاد و اخـوت میـان تمـامی مسـلمانان شـد و کلیـه           این اصالحا
از هر رنگ و قوم و نـژادي کـه بودنـد    ، تمامی مسلمانان؛ اي در آن رنگ باختعصبیت قبیلههاي ویژگی

همزیستی و عدالت و مساوات زندگی کـرده  ، توفیق آن را پیدا کردند که در جوار یکدیگر در سایه اتحاد
  رین آزادي و آزادگی را با تمام وجود احساس کنند.و طعم شی

  گيرينتيجه
خانـدانی  ، ن منطقه شرقی مسعیکسا، كی و جمعیت اندکوچکرغم به بن لُؤيعامربنیسان خاندان بدین

ناشـی از وجـود اشـراف    ، گذار در میان قریش و سایر قبایل عرب منطقه بودند. این موقعیـت یرمهم و تأث
، ه بر اثر آداب و رسوم اجتمـاعی و عصـبیت عربـی   کثروت در این خاندان بود  صاحب قدرت و، متنفذ

  آنان هنگام ظهور و انتشار اسالم جزء قدرتمندان قریش بودند.
، راهبـردي منفـی  ، رد نخسـت کـ روی: رد متفاوت و متضاد در برابر اسالم داشتندکاین خاندان دو روی

نجه و آزار مسلمانان بود. این رویـه بـه   کش تشار اسالم ودشمنی و مبارزه با ترویج و ان، مبتنی بر مخالفت
ه نگـران مقامـات   کـ اختصاص داشت. این گـروه   عامربنیامه کقدرتمند و متعصب و خود، اشراف متنفذ

، ه در صـورت غلبـه و قدرتمنـدي اسـالم دیگـر جـایی بـراي اقتـدار        کدانستند می، اجتماعی خود بودند
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هـاي تهـاجمی از هـیچ    بـا روش ، ایننخواهد ماند. بنابر مردم باقیامگی و سروري ایشان بر عموم کخود
شـد آنـان مجبـور بـه     تر مـی ردند. البته هرچه اسالم نیرومندکوششی در راه مبارزه با اسالم خودداري نک

ه تسـلیم و بـه   کـ شدند. سرانجام پس از فتح ممی هاي تدافعی و انفعالینشینی بیشتر و اتخاذ روشعقب
  همراهی کردند. مسلمان شدند و ناگزیر با رسول خدا ظاهر

نهاد اختصاص داشت. این گـروه بـا پـذیرش اسـالم و     كرد به عموم و قاطبه عامریان پاکدومین روی
بـه محـض آشـنایی بـا اسـالم و       هاي رسـول خـدا  چون و چرا از اسالم و فرماناطاعت محض و بی

بدان معتقد شـده و تـا پـاي    ، الت فراوانکرغم مشبه، ویشاش با فترت خانطباق مفاهیم و مضامین عالیه
، عـامر ردند. البته از میان اشراف بنیکوششی دریغ نکجان از آن تبعیت نموده و در راه اعتالي آن از هیچ 

افـرادي همچـون    هاي نخستین به اسـالم گرویدنـد.  نیز در سال، بن عمروسهیلهمچون برادران و پسران 
خالف ه بـر کـ ایشان مربوط دانسـت   كتوان این تحول را به فترت پاه میک بن عمرویلابوجندل پسر سه

  توجهی به آن کردند.خدمات شایان هاي پدر خود به اسالم گرویده ومخالفت موقعیت اشراف و
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